
 

 

UCHWAŁA NR 264/XXXVI/2018 

RADY GMINY DĘBOWIEC 

z dnia 13 marca 2018 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora i wicedyrektora szkoły 

i przedszkola oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i pkt 3, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), 

Rada Gminy Dębowiec 

uchwala 

§ 1. 1.  Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami przez dyrektora szkoły albo 

przedszkola: 

1) dyrektor szkoły liczącej do 12 oddziałów  12   godzin 

2) dyrektor szkoły liczącej 13 i więcej oddziałów 0   godzin 

3) dyrektor przedszkola jednooddziałowego  18   godzin 

4) dyrektor przedszkola dwu i więcej oddziałowego 15   godzin 

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wicedyrektora obniża się o 2 godziny. 

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w ust. 1 i 2 stosuje się  również do nauczycieli, 

którym powierzono stanowiska dyrektora albo wicedyrektora w zastępstwie z tym, że obowiązuje on od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo. 

§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów, 

logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Dębowiec: 

1) pedagog szkolny – 22 godziny, 

2) psycholog – 22 godziny, 

3) logopeda – 22 godziny, 

4) doradca zawodowy – 22 godziny. 
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§ 3. Traci moc Uchwała Nr 205/XXVI/2017 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora i wicedyrektora szkoły i przedszkola oraz 

nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

pedagoga szkolnego i logopedy oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów 

i zajęć o różnym wymiarze godzin. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec. 

§ 5. 1.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 września 2018 r. 

  

 
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 

Bronisław Brudny 
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